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Bruska na mokré a suché broušení 

NTS 200 S 

 

 

 
 

 

Přečtěte si návod a bezpečnostní pokyny! 

Technické změny jakož i chyby tisku vyhrazeny! 
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Vážený zákazníku! 
 

Tento návod k použití obsahuje důležité informace a pokyny pro uve-
dení do provozu, použití a údržbě brusky pro mokré a suché broušení 
typu NTS. 

 

Návod je nedílnou součástí stroje a nesmí od něj být odstraněn. Ulož-
te návod pro použití pro případ, že stroj budete předávat někomu tře-
tímu, návod přiložte! 

 

 

 Dodržujte bezpečnostní pokyny! 

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod. Usnadní-
te tím používání stroje a vyhnete se omylům a škodám.  

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varování. Jejich nedodržení může 
vest ke zranění. 

 

Vlivem stálého zlepšování našeho výrobku se mohou vyobrazení a 
obsah návodu lehce odlišovat od skutečnosti. Pokud narazíte na chy-
bu, uvědomte nás o ní. 

Technické změny vyhrazeny! 

 

Autorské právo 
© 2011 

Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Všechna práva 
vyhrazena! Obzvláště kopírování, přetisk, překlady nebo použití foto-
grafií a vyobrazení budou trestně stíhány – soudní místo je Rohrbach, 
Rakousko! 

 

 

 

Adresa zákaznického servisu: 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 (0) 7289 71562 - 0 
Fax 0043 (0) 7289 71562 - 4 
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1 TECHNIKA 

1.1 Části stroje a ovládací prvky 

 

 

 

1 Hlavní vypínač 

2 Podpěra nástroje 

3 Držák nástroje 

4 Brusný kotouč 

5 Vodní vana 

6 Leštící kotouč 

7 Přípravek na nástroje (na přání) 

 

 Další zvláštní příslušenství z prodejního sortimentu firmy 
Holzmann! 

 

1.2 Technická data 

Napájecí napětí 230V / 50 Hz 

Výkon 120 W 

Otáčky 120 ot/min 

Rozměr brusného kotouče Ø 200 x Ø 40 x 12 mm 

Ochranná třída / Krytí I / IP24 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
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2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

K zamezení závadám, poškození stroje a zraněním, je nutné bezpod-
mínečně dodržovat následující bezpečnostní pokyny: 

 
 

 

 

Pracoviště udržujte v čistotě a dostatečně osvětlené! 

 

Stroj nepoužívejte venku! 

 

Při únavě, nesoustředěnosti popř. pod vlivem léků, alkoholu nebo 
drog je práce se strojem zakázána! 
 

 

 

 

Stroj není určen do výbušného prostředí! Nepoužívejte v blízkosti 
výbušných látek, plynů nebo prachu! 
 

 

 

 

Stroj smí být obsluhován pouze vyškoleným personálem. 

Nepovolané osoby a obzvláště děti se nesmí zdržovat v blízkosti 
pracujícího stroje! 

 
 

     

Pokud pracujete se strojem, nenoste volné šperky a ozdoby, široké 
a volné šaty, kravatu, dlouhé rozpuštěné vlasy atd. 

Volně ležící předměty se mohou dostat do pohyblivých částí stroje 
a způsobit zranění! 

 

 

   

 

Při práci se strojem noste vhodné ochranné vybavení (ochranné 
rukavice, brýle, chrániče sluchu, …)! 

 
 

 

 

Před údržbou a nastavením stroje tento vždy odpojte od sítě. Před 
odpojením stroj vypněte hlavním vypínačem do polohy vypnuto. 

Nikdy nepoužívejte síťový kabel k manipulaci se strojem nebo k 
jeho transportu! 
 

 

 Na stroji se nalézá pouze několik prvků, které je třeba udržovat. Není nutné stroj 
rozebírat. 

 Opravy nechte provádět pouze odborným personálem! 

 Příslušenství: používejte pouze originální díly a příslušenství HOLZMANN! 

 Při otázkách a problémech se obraťte na Vašeho prodejce nebo na naši službu zá-
kazníkům. 

  

Za škody a zranění, způsobená nesprávným použitím nepřebírá firma Holzmann žádnou 
odpovědnost. 
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3 UVEDENÍ DO PROVOZU 

Stroj je dodáván demontovaný. Před uvedením do provozu je nutné 
namontovat brusný a leštící kotouč. 

 

3.1 Montáž 

 Leštící kotouč (potažený kůží) namontujte na pravé vřeteno (viz 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Části stroje a ovládací prvky) 

 Leštící kotouč namontujte tak, že tyčka na vřetenu a drážka na 
kotouči zapadnou.  

 Leštící kotouč dotáhněte k tomu určenou podložkou a růžicí 

 Přitom růžici dotáhněte ve směru otáčení hodinových ručiček! 

 

 Brusný kotouč namontujte na levé vřeteno (viz Chyba! Nenale-
zen zdroj odkazů. Části stroje a ovládací prvky) a zajistěte přilo-
ženou matkou 

 

 POZOR: vřeteno a matka mají levý závit! 
Matka se pro zajištění musí dotahovat proti směru otáčení 
hodinových ručiček! 

 

 

3.2 Před prvním použitím 

3.2.1 Namontujte vodní vanu 

 

 

 Vodní vanu (a) zasuňte pod brusný kotouč a zahákněte do k tomu 
připravených otvorů 

 

 Naplňte vanu vodou 

 

 

 Brusný kotouč musí být nasáklý vodou! 

 Materiál brusného kotouče nasává vodu a proto pravidelně kontro-
lujte stav vody ve vaničce.  
Pokud není vody dostatek, doplňte!  

 

 

 

 

a 

a 
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3.2.2 Montáž podpěry nástroje 

 

 

 Zasuňte podpěru nástroje (b) do držáku, jak je znázorněno na ob-
rázku a zajistěte růžicemi (c). 

 

 

 

 

 

 

 Podpěra může být namontována vodorovně, svisle nebo vlevo a 
vpravo! 

 

 

 

 

3.2.3 Příprava leštícího kotouče 

 

 

 Na plochu leštícího kotouče (d) naneste tenkou vrstvu leštící pasty 
(e). 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Montáž držáku nástrojů (zvláštní příslušenství) 

 

 Držák nástroje (f) nasaďte na podpěru (b) 

 Broušený nástroj upevněte na držáku nástrojů dvěma růžicemi (c) 

 

Detailní popis upínání nástrojů naleznete v kapitole: 

4.1 broušení nástrojů 

 

 

b 

c 

b 

c 

e 

d 

f 

b 

c 

c 
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4 OBSLUHA 

4.1 Broušení nástrojů 

K broušení nástrojů je nutné přesně nastavit správný úhel broušení 
s pomocí úhlové šablony. Úhlová šablona má výřezy, určené pro 
brousící úhly.  

S pomocí šablony můžete nastavit úhly 20, 25, 30 a 65º. 

4.1.1 Nastavení úhlu broušení  

 

1 Opěra nástroje 

2 Držák nástroje 

3 Hrot broušeného nástroje 

4 Úhlová šablona 

5 Přední  podpěra 

 

 Broušený nástroj (3) nastavte do držáku (2)  
a zafixujte dvěma růžicemi 

 Držák nástroje nasaďte na podpěru (1) 

 Vzdálenost držáku přitom má být co nejblíže, aby bylo možné 
optimálně kontrolovat průběh broušení! 

 Úhlovou šablonu (4) nasaďte na kotouč a upevněte nástroj 

 Nastavením podpěry nastavte požadovaný úhel 

 Úhel nastavte tak, aby se hrot nástroje dotýkal šablony na po-
žadovaném úhlu a oba konce šablony se dotýkaly brusného 
kotouče (5)! 

 Po správném nastavení úhlu šablonu sejměte a nástroj pevně 
upevněte do držáku. 

1 

2 

3 

4 

5 
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4.1.2 Broušení nástrojů 

po nastavení správného úhlu: 

 

 Zvedněte hrot nástroje od brusného kotouče 

 

 Stroj zapněte hlavním vypínačem 

 Počkejte, až kotouč dosáhne maximálních otáček a rovnoměr-
ně mokrý 

 

 Broušený nástroj přitlačte proti brusnému kotouči 

 Při broušení pohybujte nástrojem doleva a doprava, dokud není 
hrot nástroje rovnoměrně nabroušený. 

 Přitom musí nástroj pokrýt alespoň polovinu brusného kotouče, 
jinak by mohlo dojít k poškození kotouče! 

 

 

Po ukončení broušení: 

 

 Hrot nástroje zvedněte od brusného kotouče 

 Hlavním vypínačem stroj vypněte 

 Počkejte u stroje, dokud se kotouč nezastaví 

 
 

 POZOR 
 

 

 

Setrvačnost brusného kotouče!  

 

Dotyk rotujícího brusného kotouče může vést k těžkým zraněním! 

 

K tomu platí: 

 Demontujte kotouč až po úplném zastavení! 
 

 

 

 Nástroj z držáku demontujte až po úplném zastavení kotouče. 
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4.2 Broušení nožů 

Pro nastavení optimálního úhlu broušení u nožů se používá upínač ná-
strojů, který je dodáván na přání. 

 

 Tento držák není součástí standardní dodávky! Dodává se na 
přání ze sortimentu příslušenství firmy Holzmann! 

 

4.2.1 Nastavení úhlu broušení 

 Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud je nůž tlačen k brusnému 
kotouči pod konstantním úhlem! 

 

 Upněte nůž do držáku 

 Při stojícím kotouči nasaďte držák na podpěru podle obrázku 

 Nastavte podpěru tak, aby ostří nože leželo na požadovaném úhlu. 

 

 

 

4.2.2 Broušení nože 

 Po nastavení potžadovaného úhlu nůž opět zvedněte od kotouče.  

 

 Stroj hlavním vypínačem zapněte 

 Počkejte, až kotouč dosáhne maximálních otáček a je rovno-
měrně mokrý 

 

 Poté nůž přitlačte proti brusnému kotouči. 

 Při broušení nožem pohybujte vlevo a vpravo 

 

 Postup opakujte s druhou stranou nože 

 

 

Po skončení broušení: 

 

 Zvedněte nůž od kotouče 

 Stroj hlavním vypínačem vypněte 

 Před další prací počkejte, dokud se brusný kotouč nezastaví 
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4.3 Leštění ostří 

K dosažení optimální ostrosti je nutné ostří po broušení vyleštit. 

 

4.3.1 Příprava leštícího kotouče 

 

 

 Na leštící kotouč (d) naneste tenkou vrstvu leštící pasty (e). 

 

 

 Nástroj nebo nůž nasaďte ostřím na leštící kotouč ve směru leštění 
a plynulým pohybem zleva doprava ostří vyleštěte 

 

 
 

 POZOR 
 

 

 

Ostří přitlačte po směru otáčení leštícího kotouče!  

 

Leštění proti směru otáčení leštícího kotouče může vést k poškoze-
ní leštícího kotouče ostřím a následnému zranění! 

 

K tomu platí: 

 Leštění pouze ve směru otáčení leštícího kotouče! 
 

 

 

Ve výjimečných případech je nutné provádět leštění bez podpěry ná-
stroje.  

 Při leštění bez podpěry nástroje je nutné pracovat s nej-
vyšší opatrností! 

 
 

 POZOR 
 

 

 

Leštění bez podpěry nástroje!  

 

Dotyk leštícího kotouče může vést k těžkým zraněním! 

 

K tomu platí: 

 Při leštění používejte vhodné rukavice 

 Volné vedení ostří po leštícím kotouči provádějte pouze  

s nejvyšší opatrností! 
 

 

e 

d 
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5 ÚDRŽBA 

Stroj není náročný na údržbu a obsahuje jen několik dílů, které musí 
být udržovány. 

 

Závady nebo poškození, které mohou bezprostředně ovlivnit bezpeč-
nost stroje, nechte ihned odstranit. 

 

 Odstranění závad provede váš prodejce 

 Opravy smí být provedeny pouze kvalifikovaným personá-
lem! 

 

5.1 Čištění 

Po skončení práce: 

 Demontujte vanu s vodou, vyprázdněte a vyčistěte 

 Stroj očistěte vlhkým hadrem a trochou jemného čistícího pro-
středku.  

 
 

POKYN 
 

 
 

Použití ředidel, agresivních chemikálií nebo abraziv vede k poško-
zení stroje! 

 

K tomu platí: 

 Při čištění stroje používejte pouze vodu a jemné čistící prostředky 
 

 

 

5.2 Orovnání brusného kotouče 

Pokud je povrch brusného kotouče nerovný, zesklovatělý nebo poško-
zený, musí se provést jeho orovnání. 

 

 POKYN: Po orovnání kotouče dojde ke zmenšení průměru 
kotouče, takže podle šablony nastavené úhly nejsou přes-
né! 

 

Nástroj, potřebný k orovnání kotouče obdržíte z příslušenství 
Holzmann přes vašeho prodejce! 

 

 Náš personál je vám plně k dispozici pro zodpovězení případných 
otázek! 

 Viz str. 2, adresa zákaznického servisu. 
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6 NÁHRADNÍ DÍLY 
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Poz. Název P
o
s 

Poz. Název 

1 Werkzeuggriff*) (Pos. 2 – 9) 10 Werkzeughalter (Pos. 11 – 16) 

17 Mutter mit Linksgewinde 18 Flansch 

19 Schleifscheibe 20 Hülse 

21 Drehknopf 22 Klemmring 

23 Werkzeugstütze 24 Antriebsrad 

25 Unterlegscheibe 26 Kunststoffknopf 

27 Polierscheibe 28 Welle 

29 Stift 30 Stift 

31 Unterlegscheibe 32 Unterlegscheibe 

33 Schraube 34 Hauptschalter 

35 Netzkabel 36 Schaltbox 

37 Kondensator 38 Motor 

39 Gummifuß 40 Schraube 

41 Wasserwanne 42 Winkelschablone 

43 Polierpaste 44 Mutter 

45 Motorhalter 46 Haltestange 

47 Unterlegscheibe 48 Feder 

49 Sprengring 50 Unterlegscheibe 

51 Schraube   

*) Držák nástrojů není ve standardním příslušenství! 

 

S originálními díly Holzmann získáte díly, které optimálně odpovídají 
potřebám stroje. Optimální přesnost zkracuje dobu opravy a prodlu-
žuje životnost stroje. 

 
 

POKYN 
 

 
 

Použití jiných než originálních dílů vede ke ztrátě záruky! 

 

K tomu platí: 

 Při výměně dílů používejte pouze originální díly firmy Holzmann! 
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7 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

 

EU –  PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  

HOLZMANN MASCHINEN® AUSTRIA 

Schörgenhuber GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 

Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 
 

Název 

 Bruska pro suché a mokré broušení 

 

Typ 

 Holzmann NTS 200 S 

 

EU-směrnice 

  EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG  

 EG-Niederspannungsrichtlinie 93/68/EWG 

 EMV-Richtlinie 93/68/EWG 

 

Uplatněné harmonizované normy 

  EN 61029-2-4:2003+A1:2003 

 EN 61029-1:2000+A11:2003+A12:2003 

 

Číslo certifikace 

 V007050769-1 

 

Vystavující úřad 

 Intertek Testing Services Shanghai 

Building No. 86, 1198 Qinzhou Road N. 

Shanghai 200233 – CHINA 

 

 

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený stroj odpovídá bezpečnostním a zdravotním normám Evropské Unie. 
Toto prohlášení ztrácí svou platnost, pokud by na stroji byly provedeny jakékoliv změny, které námi nebyly 
odsouhlaseny. 

 

 

 

 

 Haslach, 10.09.2007     

 místo / datum   podpis  

 


